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УКРАЇНА

ЧЕРНІГІВСЬКА РАЙОННА РАДА
 ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ
Шостого скликання
Двадцять третя сесія
РІШЕННЯ 
    
22.02.2013

№  15

 
Про районну цільову програму розвитку матеріально-технічної бази спорту у Чернігівському районі "Чернігівський стадіон та спортивний майданчик" на 2013-2016 роки

Відповідно до п.16 ч.1 ст. 43 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", рішення Запорізької обласної ради від 24.12.2012 № 8 «Про обласну цільову програму розвитку матеріально-технічної бази спорту у Запорізькій області «Запорізький стадіон та спортивний майданчик» на 2013-2016 роки Чернігівська районна рада Запорізької області ВИРІШИЛА:
	Затвердити районну цільову програму розвитку матеріально-технічної бази спорту у Чернігівському районі " Чернігівський стадіон та спортивний майданчик" на 2013-2016 роки (далі – Програма).

2. Чернігівській районній державній адміністрації:
2.1 Забезпечити організацію виконання заходів Програми та інформувати про хід її реалізації Чернігівську районну раду щороку до 20 січня, що настає за звітним періодом.
                      2.2 Під час формування проекту районного бюджету передбачити асигнування на реалізацію Програми, виходячи із загального обсягу видатків, передбачених на відповідний рік на відповідну галузь.
3. Органам місцевого самоврядування забезпечити розробку програми розвитку та покращення матеріально-технічної бази спорту на підпорядкованих територіях.
4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію Чернігівської районної ради з питань охорони здоров’я, освіти, культури, сім’ї, молоді та спорту.



Голова ради
О.П.Романчук



ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішення районної ради
22.02.2013             № 15

РАЙОННА ЦІЛЬОВА ПРОГРАМА 
РОЗВИТКУ МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНОЇ БАЗИ СПОРТУ 
У ЧЕРНІГІВСЬКОМУ РАЙОНІ "ЧЕРНІГІВСЬКИЙ СТАДІОН ТА СПОРТИВНИЙ МАЙДАНЧИК" НА 2013– 2016 РОКИ

І. Загальні положення

Районна цільова Програма розвитку матеріально-технічної бази спорту у Чернігівському районі "Чернігівський стадіон та спортивний майданчик" на 2013-2016 роки (далі – Програма) розроблена відповідно до Конституції України, Закону України „Про фізичну культуру і спорт”. Розроблення цільової Програми зумовлено необхідністю забезпечення доступних, якісних і різноманітних форм оздоровчих, реабілітаційних і спортивних послуг для різних груп населення, особливо у сільський місцевості; збільшення ресурсного забезпечення розвитку фізичної культури і спорту, залучення позабюджетних коштів, формування мережі сучасних спортивних споруд для масового спорту та спорту вищих досягнень.

II. Мета Програми

Метою Програми є створення умов для забезпечення протягом 2013-2016 років належного рівня охоплення фізичною культурою і спортом різних груп населення для формування здорового способу життя громадян, відбору та підготовки обдарованої молоді для системи резервного спорту та спорту вищих досягнень шляхом формування сучасної інфраструктури, необхідної для розвитку видів спорту.
Для досягнення мети Програми необхідно вирішити такі основні завдання:
- забезпечити передачу спортивних споруд колишніх сільгосппідприємств у власність місцевих громад;
- забезпечити об'єднання зусиль зацікавлених громадських і приватних організацій, широких верств населення з розширення матеріально-технічної бази спорту у Чернігівському районі;
- забезпечити капітальний ремонт існуючих спортивних споруд за підтримки органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, належне їх обладнання та використання.


III. Фінансове забезпечення Програми

Програма виконується за рахунок коштів місцевого бюджету та інших джерел не заборонених чинним законодавством, включаючи власні ресурси організацій фізкультурно-спортивної спрямованості, кошти Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності, інвесторів, власні кошти громадян України.
Координатором дій з реалізації заходів програми є відділ освіти, молоді та спорту райдержадміністрації.

IV. Організація управління та контролю за ходом виконання Програми

Управління виконанням Програми та контроль за її виконанням покладається на постійну комісію Чернігівської районної ради з питань охорони здоров’я, освіти, культури, сім’ї, молоді та спорту. Структурні підрозділи райдержадміністрації, інші органи виконавчої влади - відповідальні виконавці Програми, органи місцевого самоврядування, районна рада фізкультурно-спортивного товариства "Колос" щороку до 25 грудня подають відділу освіти, молоді та спорту райдержадміністрації необхідні матеріали для підготовки та подання до 20 січня наступного року за звітним узагальненої інформації до постійної комісії Чернігівської районної ради з питань охорони здоров’я, освіти, культури, сім’ї, молоді та спорту.


V. Очікувані результати виконання Програми

Виконання Програми дозволить забезпечити:
- об'єднання зусиль зацікавлених державних, громадських, приватних організацій та широких верств населення в розширенні матеріально-технічної бази спорту у районі;
- збільшення кількості мешканців району, які регулярно використовують засоби фізичної культури і спорту для проведення активного дозвілля та забезпечення здорового способу життя особливо у сільській місцевості;
- збільшення ресурсного забезпечення розвитку фізичної культури і спорту, залучення позабюджетних коштів, формування широкої мережі сучасних спортивних споруд для масового спорту та спорту вищих досягнень.

